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PERSCOMMUNIQUÉ 

BRUPARTNERS ROEPT OP TOT EEN BETERE OVEREENSTEMMING TUSSEN HET 

AANBOD EN DE NODEN OP HET VLAK VAN GEESTELIJKE GEZONDHEID 

TE BRUSSEL  

BRUSSEL, België – 19 mei 2022: Brupartners heeft vandaag, donderdag, een initiatiefadvies over de 

geestelijke gezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangenomen. Na raadplegingen van 

deskundigen van deze sector hebben de Brusselse sociale gesprekspartners aanbevelingen 

geformuleerd om het systeem van de geestelijke gezondheidszorg te Brussel voor de patiënten en de 

professionelen van de sector te verbeteren. 

De geestelijke gezondheid in het Brussels gewest 
De opeenvolgende institutionele hervormingen hebben een zeer complexe situatie gecreëerd wat 

betreft de systemen van gezondheidszorg te Brussel, en meer bepaald het systeem van geestelijke 

gezondheidszorg. Het landschap van de geestelijke gezondheid wordt – los van de verdeling van de 

bevoegdheden – gekenmerkt door een zeer grote diversiteit aan actoren.  Daarbij komt nog dat het 

aantal personen, die een vergoeding omwille arbeidsongeschiktheid ontvangen, vandaag het aantal 

uitkeringsgerechtigde werklozen overtreft. Deze situatie vormt de kern van de Brusselse 

bezorgdheden.  Brupartners heeft daarom willen nagaan of het huidige kader toelaat om aan de noden 

van de patiënten te voldoen die op het Brussels systeem beroep doen, of zij al dan niet in Brussel 

woonachtig zijn.   

Een betere overeenstemming aanbod-noden 
Bij de opstelling van zijn initiatiefadvies heeft Brupartners kunnen rekenen op de waardevolle steun 

en de actieve deelname van talrijke overheidsinstellingen en terreinactoren. De uiteindelijke tekst 

schetst een globaal beeld van de Brusselse situatie alvorens aanbevelingen te formuleren die de 

Brusselse overheden in de mogelijkheid moeten stellen om hun acties op het vlak van geestelijke 

gezondheid op doelgerichte wijze te voeren, teneinde het aanbod en de noden beter op elkaar af te 

stemmen. De beschouwingen in het advies moeten eveneens toelaten om over te gaan tot een 

evaluatie van de verschillende bestaande en experimentele voorzieningen om aan de noden van de 

Brusselaars te voldoen. 

De aanbevelingen van Brupartners hebben betrekking op verschillende onderwerpen: de noodzaak tot 

een afstemming van de verschillende partijen van het systeem van geestelijke gezondheidszorg, de 

overeenstemming tussen de aan het Gewest toegewezen bevoegdheden en de toegekende 

budgettaire middelen, de noodzaak van een afstemming van de verschillende entiteiten van het land, 

het gebrek aan werknemers, de bijzondere kenmerken van het zorgaanbod te Brussel (met name het 

in aanmerking nemen van de noden van de niet-Brusselse patiënten, de territorialisering van het 

aanbod, het vraagstuk van de mobiliteit in de stad, de eerstelijnszorg, enz.), de beleidsmodaliteiten, 
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de huisvesting en de sociale integratie. Het advies bevat tevens verschillende aanbevelingen met 

betrekking tot specifieke bevolkingsgroepen.  

U vindt al deze elementen in het initiatiefadvies van Brupartners terug. 
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Brupartners (de voormalige Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is het 

belangrijkste orgaan van sociaaleconomisch overleg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brupartners is 

een paritair orgaan van de Brusselse sociale gesprekspartners dat bestaat uit een gelijk aantal 

vertegenwoordigers van de werkgevers (patronale bank) en van de werknemers (syndicale bank). Brupartners 

vervult twee historische opdrachten: een opdracht van advies en een opdracht van overleg tussen de sociale 

gesprekspartners en de Regering. 
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